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واهمامیخت کور چندکاناله داده لرزهای بر مبنای ُتنُکی
سپیده وفائی شوشتری* ،علی غالمی ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران   علیرضا جواهری نیستانک ،مدیریت اکتشاف

لرزهنــگاری اکتشــافی روشــی معمــول بــرای جســتجوی منابــع نفــت و گاز طبیعــی و مــواد معدنــی
اســت .در مراحــل پــردازش داده لــرزهای ،هنگامــی کــه هــدف بهبــود قــدرت تفکیــک مقاطــع
لــرزهای از طریــق عمــل واهمامیخــت خواهــد بــود ،پــردازش ردلــرزه بــه ردلــرزه ،موجــب نادیــده
گرفتــن ارتبــاط مکانــی اطالعــات موجــود در دادههــا میشــود .عالوهبــر ایــن ،بــرای انجــام فراينــد
واهمامیخــت بــه موجــک چشــمه لــرزهای نیازاســت .تخمیــن درســت یــک موجــک لــرزهای
بهشــدت تحــت تأثیــر پیچیدگیهــای فــازی موجــک میباشــد .در ایــن مقالــه ،بــا تخمیــن یــک
طیــف دامنــه همــوار بــرای موجــک ،فراينــد واهمامیخــت چندکانالــه داد ه لــرزهای بــر اســاس
الگوریتــم بازیابــی فــاز بهمنظــور تخمینــی از پاســخ ضربــه زمیــن انجــام خواهــد شــد .در واقــع بــر
خــاف روشهــای واهمامیخــت مرســوم ،در اینجــا تنهــا از وارونســازی طیــف دامنــه فوریــه دادههــا
بهــره گرفتــه میشــود .یــک تابــع منظمســاز کــه بــر مبنــای افزایــش تٌن ٌکــی الیههــای زمیــن مــورد
مطالعــه در راســتای زمانــی و بهبــود پیوســتگی الیههــا در راســتای جانبــی میباشــد ،بــرای حــل
مســئله اســتفاده مــی گــردد .نتایــج حاصــل از شبیهســازیهای عــددی بــا دادههــای شبیهســازی شــده
و میدانــی نشــان میدهنــد کــه روش پیشــنهادی قــادر خواهــد بــود طــی انجــام فراينــد واهمامیخــت
کــور لــرزهای ،موجکهــای بــا فــاز آمیختــه را بــا دقــت باالیــی از مقاطــع لــرزهای اســتخراج نمــوده
و تفکیکپذیــری قائــم مقاطــع را بــا بازیابــی ســری ضرایــب بازتــاب زمیــن بهبــود بخشــد.
داده حاصل از عملیات لرزهنگاری در مقایسه با سایر روشهای
ژئوفیزیکی میتواند اطالعات دارای جزئیات بیشتری از پدیدههای
زیر سطح زمین ارائه کند و به همین دلیل لرزهنگاری در اکتشافات نفت
و گاز از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .بهطور کلی ،داده لرزهای
که طی عملیات لرزهنگاری برداشت و ثبت میگردد ،وارد مراحل
پردازش و تفسیر شده تا اطالعاتی را استخراج کند که بتوان با توجه
به آنها ساختارهای زمینشناسی زیر سطح زمین را آشکارسازی کرد.
فرايند واهمامیخت یکی از فرايندهای مهم در مراحل پردازش دادههای
لرزهای است به این جهت که بسیاری از سیگنالها و تصاویر لرزهای در
نتیجهی همامیخت سیگنال زمین مورد مطالعه با یک کرنل ماتکننده
حاصل از چشمه میباشند .در واقع ،فرايندی که این امکان را میدهد
تا اثرات این کرنل ماتکننده 1از روی سیگنال مشاهده شده برداشته و
حذف گردد ،واهمامیخت نامیده میشود .هنگامیکه سیگنال موردنظر
و کرنل مسئله مجهول باشند ،فرايند مذکور تحت عنوان واهمامیخت
کور معرفی می شود .در بحث دادههای لرزهای ،سیگنال مورد عالقه
پاسخ ضربه زمین و کرنل ماتکننده ،موجک چشمه لرزهای میباشند.
بهطور معمول ،موجک لرزهای خود از مجهوالت مسئله بوده و بنابراین،
در لرزهشناسی اغلب با واهمامیخت کور 2مواجه خواهیم بود[.]1
واهمامیخت موجک چشمه که هدف از پیادهسازی آن ،افزایش
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واهمامیخت کور ،واهمامیخت چندکاناله،
بازیابی فاز ،موجک لرزهای ،طیف دامنه
فوریه ،پاسخ ضربه زمین

تفکیکپذیری قائم داده لرزهای میباشد از جمله مسائلی است که در
آن ،فاز موجک از دست داده میشود و یا فاز مذکور بههمراه خطا
وارد مسئله میشود .برای انجام این فرايند ،داشتن یک موجک با
ساختار صحیح الزامی است و این بدان معنی است که اطالعات فازی
نیز باید بازیابی شوند .بهدست آوردن فاز در چنین مسئلهای یکی از
چالشبرانگیزترین مراحل خواهد بود؛ زیرا بهطور کلی یک سیگنال
توسط طیف دامنه و فاز آن تعریف میشود که این دو بهطور کامل
مستقل از یکدیگر هستند و نمیتوان یکی را از روی دیگری محاسبه
نمود .بنابراین ،فرض کمینه فاز بودن موجک بهعنوان فرضی رایج
برای اکثر روشهای حل در نظر گرفته میشود که در آن ،طیف
فاز موجک به طیف دامنه آن ارتباط پیدا میکند و میتوان گفت
که تابع خودهمبستگی لرزهنگاشت ،3گونهی مقیاس یافتهای از تابع
خودهمبستگی موجک لرزهای میباشد .دلیل این امر آن است که
توزیع دادهها در این تخمینها گوسی در نظر گرفته میشود ،اما این
فرض در واقعیت ،فرض صحیحی نيست[ .]2در صورتیکه موجک
مسئله دارای فاز آمیخته باشد ،دیگر فرض توزیع گوسی برای دادهها
وجود نخواهد داشت و باید از سایر روشهای آماری برای تخمین
موجک مسئله موردنظر استفاده شود که این روشها نه تنها اطالعات
طیف دامنه بلکه اطالعات مربوط به طیف فاز را هم وارد مسئله میکنند
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و با پیچیدگی و عدمقطعیت همراه خواهند بود .از میان این روشها
میتوان به فاکتورگیری طیفی مرتبه باال ،کپسترال و واهمامیخت حداقل
بینظمی ( )5 MEDاشاره کرد [.]2,3,4
در این مقاله ،با استفاده از اطالعات تنها طیف دامنه داده مشاهدهای به
حل مسئله واهمامیخت کور پرداخته میشود .در واقع به دنبال یافتن مدل
زمینی هستیم که طیف دامنه داده بازسازی شده از این مدل با طیف دامنه
داده لرزهای مطابقت داشته باشد .چنین مسئلهای نایکتا بوده و باید با
اعمال قیدهای ساختاری مناسب ،جواب منحصر به فرد را از روی طیف
دامنه داده لرزهای بهدست آورد[ .]5پیادهسازی روش موردنظر بر روی
دادههای شبیهسازی شده و میدانی ،عملکرد خوب آن را در واهمامیخت
کور و بازیابی سری بازتاب زمین و نیز موجکهای دارای ساختارهای
پیچیده نشان میدهد.
-1تئوری روش تحقیق

مدل همامیختی 6زمین حاصل همامیخت موجک چشمه با پاسخ ضربه
زمین است که پاسخ ضربه زمین خود به تابع گرین 7معروف میباشد
و بهطور کلی شامل پراشها ،چندگانهها و سایر بازتابها خواهد بود.
در اندازهگیریهای فیزیکی ،لرزهنگاشت ثبت شده ) y(tپاسخ
زمین به یک موجک با باند فرکانسی محدود که توسط یک چشمه
لرزهای تولید شده است ،میباشد .یک چشمه ایدهآل چشمهای است
که موجک اسپایکی با پهنای صفر ایجاد کند .هرچند در عمل چنین
تابع چشمهای نمیتواند تولید شود .به لحاظ ریاضی و طبق رابطه (،)1
) y(tبه عنوان همامیخت موجک ) w(tبا سری ضرایب بازتاب زمین
) r(tمدلسازی میشود و به مقدار نوفه افزودنی ) e(tکه لزوماً دارای
توزیع گوسی نمیباشد ،آغشته میشود .در واقع سری ضرایب بازتاب
نشان دهنده اختالف مقاوت صوتی بین الیههای مختلف زمینشناسی را
مشخص میکند و بنابراین ساختار کشسان زمین را به تصویر میکشد
که برای ژئوفیزیکدانان اهمیت ویژهای دارد .در این مقاله ،فرض
اساسی که برای نوع توزیع نوفه موجود در مسئله در نظر گرفته شده
است ،توزیع گوسی میباشد.
()1
که در معادله فوق ،نماد (*) بر عملگر همامیختی داللت میکند .در
صورتی که ساختار ماتریسی مدل همامیختی را مورد بررسی قرار دهیم،
آنگاه معادله ( )2را در حوزه زمان خواهیم داشت.
()2
که در آن ماتریس  Gهمان کرنل ماتکننده است و شامل موجک
لرزهای پایا خواهد بود .به بیان ریاضی ،این کرنل به صورت
یک ماتریس چرخشی 8برای موجک  wبهشمار میآید و
یک ماتریس قطری است که طیف فوریه موجک  wبر روی قطر اصلی
آن قرار میگیرد .قابل ذکر است که طیف فوریه موجک لرزهای
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میباشد و همچنین عملگرهای  Fو  F-1نیز بهترتیب ماتریس عملگرهای
وارون فوریه میباشند[ .]4واهمامیخت پایا بر پایه مدل همامیختی است
که بهترتیب در ماتریس عملگرهای فوریه و وارون فوریه خواهند
بود[ .]6واهمامیخت پایا بر پایه مدل همامیختی که در رابطه ( )2توضیح
داده شد ،ميباشد .از آنجایی که این مدل همامیختی تنها یک متغیر معلوم
و مشخص دارد که همان لرزهنگاشت ثبت شده میباشد ،پس دارای دو
مجهول است که شامل موجک و سری بازتاب زمین خواهند بود.
 -1-1واهمامیخت چندکاناله

در عمل ،با لرزهنگاشتهای متعددی سروکار داریم که نمونههای
گسسته از یک میدان موج سهبُعدی هستند .همچنین ،مدل بازتاب
دلخواه نیز یک تابع سهبُعدی میباشد .این تابع س هبُعدی ابرصفحههایی
را توصیف میکند که مربوط به مرزبندی الیههای زمین شناسی هستند.
بنابراین ،واهمامیخت ردلرزه به ردلرزه به مدل بازتابی نتیجه خواهد
شد که جواب مطلوبی نیست ،بهدلیل اینکه ارتباط مکانی اطالعات
موجود در مقطع لرزهای را در نظر نخواهد گرفت[ .]7بدینمنظور
برای پیادهسازی واهمامیخت چندکاناله ،تابع منظمساز را به صورت
تعریف میکنیم که نرم  9SOTVبیانگر تابع
تغییرات کلی مرتبه دوم میباشد[ .]5با در نظر گرفتن تابع منظمساز
مذکور ،تابع هدفی که در اینجا برای پیادهسازی فرايند واهمامیخت
کور به دنبال بهینهسازی آن هستیم ،بهصورت رابطه ( )3خواهد بود.
()3
در این تابع هدف که بر اساس آن مدل بازتاب زمین است که تنها از
بیانگر طیف
روی طیف دامنه مشاهدات تخمین زده میشود،
دامنه داده مشاهده شده ،عملگر گسسته فوریه G ،عملگر همامیخت
متشکل از طیف دامنه فوریه موجک ،پارامتر منظمسازی و
تابع منظمساز نرم 1-میباشد .بنابراین هیچگونه اطالعات فازی در
مورد موجک چشمه لرزهای وارد مسئله نشده است .قیدی هم که برای
منظمسازی مسئله سری بازتاب در نظر گرفته میشود ،بر پایه تُن ُکی
بخش تطابق با
خواهد بود [.]5در تابع هدف ( ،)3بخش
طیف دامنه داده مشاهدهای را بیان میکند که با توجه به اطالعات
اولیهای که در مورد خصوصیات نوفه موجود در دادهها  p=2در نظر
گرفته میشود ،تعیین خواهد شد و با فرض گوسی بودن توزیع نوفه
در نظر گرفته میشود .از نقطهنظر منظمسازی ،جواب یکتای معادله
( )3میباشد که بخش منظمساز رابطه آن را برآورده میکند و پارامتر
ضریب متناظر با بخش منظمساز است که بهعنوان پارامتر منظمسازی
شناخته میشود .تابع تغییرات مرتبه دوم برای سری بازتابی بر اساس
رابطه ( )4تعریف میشود:
()4
عملگرهای خطی

،

و

که اندیس پایین در آنها ،جهت
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مشتقگیری را نمایش میدهد ،مربوط به اختالف مرتبه دوم در پیکسل
ام بوده و به صورت زیر تعریف میشوند[:]5
()5
()6
()7
ترکیب چنین منظمسازی با خطای نرم1-مدل به هموار کردن پدیدههای
بازتابی در حین تُن ُک کردن آنها در زمان کمک میکند .پارامتر
دومین پارامتر منظمسازی میباشد که وظیفه آن برقراری
تعادل میان دو بخش منظمسازی که همان تُن ُکی در راستای زمانی
است ،خواهد بود .هرچه
و پیوستگی جانبی بازتابها
 βبزرگتر باشد؛ پیوستگی موجود در الیهها بیشتر ولی میزان تُن ُکی
الیه کمتر خواهد بود و برای مقدار  βکوچکتر ،تُن ُکی الیهها افزایش
و میزان پیوستگی کاهش خواهد یافت .مقدار مناسب برای پارامتر β
به روش آزمون و خطا بهدست میآید .برای حل بخش منظمساز ،از
الگوریتم شکافت برگمن 10استفاده میشود که جواب حاصل از آن
در هر تکرار وارد الگوریتم بازیابی فاز [ ]5شده و جدیدسازی می شود.
روش شکافت برگمن را میتوان برای کمینه کردن توابع محدبی که
شامل چندین قید تُن ُکی برای بازیابی مدل موردنظر میباشند بهکار برد.
این روش از مفهوم فاصله برگمن [ ]8و تجزیه تابعی نشأت میگیرد که
از لحاظ سرعت همگرایی و پایداری عددی بسیار مناسب است و برای
حل مسائل ژئوفیزیکی در مقیاس بسیار بزرگ نیز قابل استفاده میباشد.
قابلیت روش شکافت برگمن در این است که مؤلفههای نرم 2-و نرم1-
تابع هدف موردنظر را از هم جدا میسازد .بر اساس این شیوه ،تابع
هدف اصلی به تعدادی توابع سادهتر تقسیم شده که بهراحتی قابل حل
هستند .بنابراین ،فرايند بهینهسازی تابع هدف اولیه بین چندمرحله اصلی
که شامل حل این توابع سادهتر میباشد ،تکرار خواهد شد.
در نتیجه ،در مسئله خود بهعنوان واهمامیخت کور بدون در نظر گرفتن
فاز موجک چشمه ،به دنبال یافتن الگوریتم مؤثری هستیم که تُنُکترین
سری بازتاب زمین را تنها با استفاده از طیف دامنه داده مشاهده شده
بهدست آورده و سپس در گام بعدی ،با استفاده از سری بازتاب حاصل،
موجک چشمه لرزهای تخمین زده میشود .دلیل اصلی بازیابی سری
بازتاب زمین بر اساس واهمامیخت تُن ُک این است که مدل صحیح
بازتابهای زمین میتواند بر طبق مدلی از برهمنهی مجموعهای
از اسپایکها در نظر گرفته شود که با واقعیت مدل زمین سازگاری
بیشتری دارد .مسئله طرح شده یک مسئله غیرمحدب است و وظیفه
بخش منظمساز فراهم کردن محدودیتهای ساختاری خواهد بود
که برای حل مسئله ضروری میباشد تا جواب بهدست آمده به مدل
واقعی نزدیک باشد .برای حل این مسئله بهینهسازی ،از روش انقباض

و آستانهگذاری سریع به روش تکرار ( )11 FISTA1استفاده میشود تا
همگرایی به جواب ،با سرعت بیشتری صورت گیرد [.]9
در گام بعدی پس از بازیابی سری ضرایب بازتاب زمین ،به تخمین
موجک لرزهای که اطالعات صحیح فازی را دربردارد ،پرداخته
میشود .برای بهدست آوردن یک موجک هموار از تابع هدف ( )8که
از خانواده توابع منظمساز تیخونف محسوب میشود ،استفاده میکنیم.
()8
که در رابطه مذکور  Wموجک تخمینی Y ،داده مشاهده شده،
ماتریس مشتقگیری از مرتبههای متفاوت و  Gعملگر همامیخت ساخته
شده از سری بازتاب تخمین زده شده به روش بازیابی فاز میباشند.
برای حل تابع هدف ( )6از روش تکرار کمترین مربعات وزندهی شده
( )12 IRLSاستفاده میشود.
L

-2مثالهای عددی
 -1-2داده شبیهسازی شده

شکل 1-یک مقطع بازتاب شبیهسازی شده را نشان میدهد که ابعاد
میباشد و برای فرايند واهمامیخت کور
مدل به صورت
چندکاناله مورد ارزیابی قرار گرفته است .برای ساختن این مدل بازتاب،
فاصله نمونهبرداری زمانی  dt=4میلیثانیه و فاصله نمونهبرداری مکانی
 dx=25متر در نظر گرفته شدهاند.
مقطع لرزهای اصلی نشان داده شده در شکل -2ب از طریق مدل
همامیختی مقطع بازتاب شکل 1-با موجک برلگ 13دارای فرکانس 50
هرتز و فاصله نمونهبرداری  2میلیثانیه نشان داده در شکل -2الف و
همچنین افزودن نوفه گوسی با نسبت سیگنال به نوفه  5دسی بل ()dB
حاصل شده است.
سپس با تقریب زدن یک طیف دامنه هموار برای موجک اولیه مورد
استفاده در ساخت عملگر واهمامیخت که در شکل -3الف به رنگ
قرمز نمایش داده شده است ،از روی طیف دامنه داده مشاهدهای،
الگوریتم واهمامیخت چندکاناله پیادهسازی میشود .مقطع بازتاب
نهايی حاصل که از فاز موجک تخمین زده شده برای بازیابی آن بهره
گرفته شده است ،در شکل -3ج آورده شده است.
 -2-2داده میدانی

در این بخش داده لرزهای که مورد آزمایش قرار گرفته است ،یک مقطع
مربوط به ناحیه
لرزهای پس از برانبارش و با ابعاد
مخزنی یکی از میدانهای نفتی جنوب ایران میباشد .هر لرزهنگاشت
شامل  201نمونه زمانی است که فاصله نمونهبرداری آنها  4میلیثانیه
میباشد .مقطع قبل از واهمامیخت در شکل -3الف و مقطع پس از
واهمامیخت در شکل -3ب آورده شدهاند .طیف دامنه موجک اولیهای
که برای الگوریتم واهمامیخت کور چندکاناله از آن بهره گرفته شده،
در شکل 2-نشان داده شده است که با هموار کردن طیف دامنه میانگین
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1

مقطع بازتاب شبیه سازی شده

2

الف) موجک برلگ صحیح مورد استفاده برای ساخت مدل همامیختی
لرزهای ،ب) مقطع لرزهای نوفهدار با نسبت سیگنال به نوفه  5دسی بل

3

42

الف) نمایش تقریب همواری از طیف دامنه موجک (به رنگ قرمز)
که با استفاده از هموار کردن طیف دامنه داده لرزهای (به رنگ آبی)
حاصل شده است ،ب) موجک تخمین زده شده و ج) مقطع بازتاب
تخمین زده شده.

4

طیف دامنه موجک اولیه استفاده شده برای انجام فرايند
واهمامیخت کور

5

موجک استخراج شده از مقطع لرزه ای

6

مقطع پس از برانبارش قبل از فرايند واهمامیخت

7

مقطع حاصل از واهمامیخت داده پس از برانبارش شکل 6
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داده مشاهدهای با استفاده از یک فیلتر گوسین به دست آمده است.
موجک لرزهای تخمین زده شده از مقطع دارای فاز صحیح بهصورت
شکل -3ج میباشد .عالوه بر این ،در شکل 6-به تحلیل میانگین طیف
دامنه لرزهنگاشتها و طیف دامنه لرزهنگاشتی از بخش میانی مقطع ،قبل
و بعد از فرايند واهمامیخت پرداخته شده است .همانطور که از روی

8

باال :طیف دامنه لرزهنگاشت میانی مقطع ،قبل و بعد از فرايند
واهمامیخت و پایین :میانگین طیف دامنه مقطع که گسترش پهنای
باند فرکانسی مقطع بعد از واهمامیخت را نشان میدهد .در هر دو
شکل ،رنگ آبی مربوط به طیف دامنه داده قبل از انجام فرايند
واهمامیخت و رنگ قرمز مربوط به طیف دامنه داده پس از انجام
فرايند واهمامیخت میباشد.

شکل طیفها مشخص است ،گسترش پهنای باند فرکانسی محسوسی
در نتیجه پیادهسازی واهمامیخت کور بر روی داده پس از برانبارش،
مشاهده خواهد شد.
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 -3عملکرد مطلوب روش تعبیه شده بر روی نتایج عددی شبیهسازی
شده چندکاناله و داده میدانی ،کارایی آن را در افزایش قدرت تفکیک
بازتابها در مقاطع لرزهای پس از واهمامیخت و همچنین بازیابی فاز
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